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17.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Велес за први, втори,
трети и четврти квартал за 2008 година

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Квартален извештај за

извршување на Буџетот на Општина Велес
за први, втори, трети и четврти квартал за

2008 година

18.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Статутарна одлука за

изменување и дополнување на Статутот на
Општина Велес

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Заклучокот за усвојување на
Квартален извештај за извршувањенаБуџетот на
Општина Велес за први, втори, трети и четврти
квартал за 2008 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
17.02.2009 година.

Број 08-945/1

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02), член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр.12/06), а согласно член 32,
став 4 од Законот за финансирање на единиците
на локалната самоуправа(„Сл весник на РМ“ бр.
61/04 и 67/07).

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 година, донесе

1. Советот на Општина Велес го усвои
Кварталниот извештај за извршувањенаБуџетот

наОпштинаВелес за први, втори, трети и четврти
квартал за 2008 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник наОпштинаВелес“.

Број 07-895/2
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Статутарната одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на
Општина Велес, што Советот на Општина Велес
ја донесе на седницата одржана на 17.02.2009
година.

Број 08-945/2

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

20.02.2009 година
Велес

20.02.2009 година
Велес



-

-

-

Врз основа на член 36, став 1,точка 1 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 96 од Статутот на
Општина Велес (“Службен гласник на Општина
Велес”бр. 12/06),

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 годинадонесе

Во Статутот на Општина Велес (“Сл.
гласник наОпштина Велес “ бр. 12/06), во член 23
став 1, после алинеја 7 се додава нова алинеја 8
која гласи: “ Комисија за заштита на правата на
децата”.

Оваа Статутарна одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник наОпштинаВелес“.

Број 07-895/3
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес,

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Одлуката за изменување и
дополнување на Деловникот на Советот на
Општина Велес, што Советот на Општина Велес
ја донесе на седницата одржана на 17.02.2009
година.

Број 08-945/3

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ"бр.5/02), член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес ("Службен гласник
наОпштина Велес бр.12/06), а согласно член 206
од Деловникот на Советот на Општина Велес
(„Службен гласник наОпштинаВелес“ бр. 12/07),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 17.02.2009 година, ја донесе
следната

Во Деловникот на Советот на Општина
Велес („Сл.гласник наОпштинаВелес“ бр.12/07 и
12/08) се врши измена и дополнување во член
127 каде зборовите „заштита на правата на
децата;“ се бришат.

После член 130 се додава нова точка „ж“
и нов член131 кои гласат:

„ж) Комисија за заштита на правата на
децата

Комисијата е составена од членови на
Советот со цел да ги негува, промовира и штити
правата, интересите и добросостојбата на
децата.

Работата наКомисијата се базира на:
- обврските што произлегуваат од

ратификацијата на Конвенцијата за правата на
детето,

-од целите зацртани воНАП, и
-од надлежностите на општината.
Комисијата за заштита на правата на

децата изготвува Локален акционен план, ги
имплементира активностите за унапредувањена
положбата на правата на детето и создава
услови за активно вклучување на младите во
заедницата.

Комисијата за заштита на правата на
децата се залага за континуиран мониторинг на
прашања од областа на социјалниот развој и
опфат на специфичниранливи групи преку:

Издигнување на свеста и вметнување на
перспективата на правата на детето во процесот
надонесувањеодлуки во општината.

Создавање на институционални
капацитети и човечки ресурси за планирање и
буџетирање на правата на децата на општинско
ниво.

Издигнување на јавна свест и
развивање на перспектива на правата на детето
волокалната заедница.

Во својата работа Комисијата ќе се води
од прирачникот за Конвенцијата за правата на
детето.“

СТАТУТАРНА ОДЛУКА
за измена и дополнување на Статутот

на Општина Велес

Член 1

Член 2

19.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлука за изменување и
дополнување на Деловникот на Советот на

Општина Велес

О Д Л У К А
за измена и дополнување на Деловникот на

Советот на Општина Велес

Член 1

Член 2

Член 131

20.02.2009 година
Велес
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Бројот на наредните членови се
зголемува за еден.

Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник наОпштинаВелес".

Број 07-895/4
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се об јавува Заклучокот за не
донесување на Одлуката за постапување со
комуналниот и другите видови не опасен отпад
на територијата на Општина Велес, што Советот
на Општина Велес ја донесе на седницата
одржанана 17.02.2009 година.

Број 08-945/4

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06),

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 година, донесе

1. Советот на Општина Велес не ја
донесе Одлуката за постапувањесо

комуналниот и другите видови неопасен отпад на
територијата наОпштинаВелес.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник наОпштинаВелес“.

Број 07-895/5
18.02.2009 година
В е л е с

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Одлуката за давање на
стопанисување на недвижен имот-водовод во
с.Караслари, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 17.02.2009
година.

Број 08-945/5

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/02), член 32 од Законот за
снабдување со вода за пиење и одведување на
урбани отпадни води ("Службен весник на РМ"
бр.68/04, 28/06, 103/08) и член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес ("Службен гласник
наОпштинаВелес" бр.12/06),

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 година, донесе

Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес на ЈКП „Дервен“ му го дава на
стопанисувањеводоводот во селоКараслари.

Член 3

20.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за не донесување
на Одлуката за постапување со комуналниот

и другите видови не опасен отпад на
територијата на Општина Велес

З А К Л У Ч О К
за не донесување на Одлука за постапување
со комуналниот и другите видови неопасен
отпад на територијата на Општина Велес

21.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за давање на

стопанисување на недвижен имот-водовод
во с.Караслари

О Д Л У К А
за давање на стопанисување на

недвижен имот-водовод во с.Караслари

Член 1

20.02.2009 година
Велес

20.02.2009 година
Велес
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Член 2

Член 3

Член 4

22.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлука за давање

согласност за поставување на оптички кабел

О Д Л У К А
за давање согласност за поставување на

оптички кабел

Член 1

Член 2

Член 3

Член 4

Член 5

Недвижниот имот од член 1 на оваа
Одлука ќе биде утврден од страна на Пописна
комисија формирана од Градоначалникот на
ОпштинаВелес.

По извршениот попис, Комисијата ќе
изготви извештај за затекнатата состојба со
водоводот по што ќе се изврши примопредавање
на водоводот на ЈКП „Дервен“ на стопанисување.

По преземањето ЈКП „Дервен“ е должен
со сите корисници на водоводниот систем,
согласно законските прописи, да склучи Договор
за користењена водоводот.

Водоводот во село Караслари ќе
претставува целина на единствениот
водоснабдителен систем на општината и при
неговото стопанисување ќе важат истите
прописи како за стопанисување со градскиот
водовод.

Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник наОпштинаВелес".

Број 07-895/6
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Одлуката за давање согласност за
поставување на оптички кабел, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата
одржана на 17.02.2009 година.

Број 08-945/6

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/02) и член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес ("Службен гласник
на Општина Велес" бр.12/06),

Советот на Општина Велес на
седницата одржана на 17.02.2009 година,
донесе

Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес на Кабелскиот оператор Cable Tel му дава
согласност да изврши поставување на оптички
кабел на столбовите за улично осветлување
сопственост наОпштинаВелес.

Согласноста на поставувањето на
оптичкиот кабел се дава за период од 3 (три)
години и се однесува на столбовите за улично
осветлување кои се протегаат од железничката
станицадоОССУ „КолеНеделковски“.

За добивањето согласноста за
поставување оптички кабел Кабелскиот
операторCableTel е должен:

- да уплаќа на сметката на Општина
Велес по 1 евро месечно за секој столб за улично
осветлување на кој е поставен оптичкиот кабел
за една годинаоднапред;

- да ја поврзе Општина Велес со јавните
претпријатија основани од општината и сите
институции од областа на образованието и
културата, во единствен мрежен систем во
рамките на кој ќе се обезбеди бесплатна
комуникација.

За поконкретно утврдување на правата и
обврските, Градоначалникот ќе склучи посебен
Договор со претставникот на Кабелскиот
операторCableTel.

Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник наОпштинаВелес".

Број 07-895/7
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес

Славчо Чадиев с.р.

20.02.2009 година
Велес

2 февруари 9 . стр. 50 3 2200 Slu`ben glasnik na Op{tina Veles__ Br



23.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлука за изменување и

дополнување на Одлуката за давање намена
на објекти

О Д Л У К А
за изменување и дополнување на Одлуката

за давање намена на објекти

Член 1

Член 2

Член 3

24.

З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за отпис и

расходување на основни средства и ситен
инвентар сопственост на Општина Велес

О Д Л У К А
за отпис и расходување на основни

средства и ситен инвентар сопственост на
Општина Велес

Член 1

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за давање намена на
објекти, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 17.02.2009
година.

Број 08-945/7

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на
РМ" бр. 5/02), член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес( "Сл. гласник на Општина Велес"
бр. 12/06) и Одлуката за намена на објекти ("Сл.
гласник наОпштинаВелес" бр. 5/07),

Советот на Општина Велес на седницата
одржананаден17.02.2009 година, донесе

Со оваа Одлука се врши изменување и
дополнување на Одлуката за давање намена на
објекти, што Советот на Општина Велес ја
донесе на 27.03.2007 година.

Во член 4 од Одлуката, после став 1 се
додава став 2 кој гласи:

„Фоајето на објектот пред влезот во
салата „Бели мугри“ се наменува за Галериски
простор што ќе го користи Друштвото на ликовни
уметници од Велес. Во Галерискиот простор ќе
биде поставена трајна поставка на дела на
велешки ликовни уметници – членови на ДЛУВ, а
по потреба ќе се организираат и групни и
самостојни изложбина членови наДЛУВ.“

Оваа Одлука влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен

гласник на Општина Велес".

Број 07-895/8
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Одлуката за отпис и
расходување на основни средства и ситен
инвентар сопственост на Општина Велес, што
Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржанана 17.02.2009 година.

Број 08-945/8

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02), член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
бр.12/06), а согласно Извештајот за извршениот
годишен попис на основни средства и ситен
инвентар за 2008 година бр.02-494/1 од
30.01.2009 година изготвен од Комисијата за
вршење попис на основните средства и ситен
инвентар,

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 година, донесе

Со оваа Одлука се врши отпис и
расходување на основни средства и ситен
инвентар, сопственост на Општина Велес,
евидентирани во Буџетот на Општина Велес за
2008 година.

20.02.2009 година
Велес

20.02.2009 година
Велес
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Член 2

Член 3

Член 4

Член 5

Член 6

Член 7

25.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот за донесување
Програма за изменување и дополнување на

Програмата за уредување на градежно
земјиште и заштита на животната средина на
просторот на Општина Велес за 2009 година

З А К Л У Ч О К
за донесување Програма за измена и

дополнување на Програмата за уредување
на градежно замјиште и заштита на
животната средина на просторот на

Општина Велес за 2009 година

Отписот и расходувањето на основните
средства и ситниот инвентар се врши на предлог
на Комисијата за вршење попис на основните
средства и ситен инвентар за 2008 година,
порадинивнадотраеност и неупотребливост.

Бројот и видот на отпишаните и
расходувани основни средства и ситен инвентар
се утврдени по спецификација, која е составен
дел на оваа Одлука и нивната вкупна
книговодствена вредност е во висина од
4.609.104.00 денари.

Отпишувањето и расходувањето на
основните средства и ситниот инвентар ќе го
изврши Комисија составена од 5 (пет) члена, која
на предлог на Градоначалникот ќе ја формира
Советот наОпштинаВелес.

Комиси јата ќе изврши увид во
фактичката состојба на основните средства и
ситниот инвентар кои се предлог за отпишување
ирасходување.

Комисијата ќе утврди како да се постапи
понатаму со предметните основни средства и
ситен инвентар (истите да се отуѓат по пат на
продажбаили се уништат и исфрлат во отпад).

За својата работа Комисијата е должна
да состави записник и да го достави до
Градоначалникот наОпштинаВелес.

Донесувањето на оваа Одлука ќе значи
право на отпишување на утврдената вредност на
отпишаните основни средства и ситен инвентар
од Буџетот на Општина Велес, а ќе ја спроведе
Одделението зафинансирање, Буџет, општински
имот и администрирањесоданоцииимот.

Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник наОпштинаВелес“.

Број 07-895/9
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес,

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Заклучокот за донесување
на Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно
земјиште и заштита на животната средина на
просторот на Општина Велес за 2009 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 17.02.2009 година.

Број 08-945/9

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
наОпштинаВелес“ бр.12/06),

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 година, донесе

1. Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за измена и дополнување на
Програмата за уредување на градежно замјиште
и заштита на животната средина на просторот на
ОпштинаВелес за 2009 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник наОпштинаВелес“.

Број 07-895/10
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес

Славчо Чадиев с.р.

20.02.2009 година
Велес
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Врз основа на член 43 од Законот за
градежното земјиште (“Службен весник на РМ”
бр.53/01) и член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес (“Службен гласник на Општина
Велес” бр.12/06),

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 година, донесе

1.Во Програмата за уредување
градежното земјиште и заштита на животната
средина на просторот на Општина Велес за 2009
година (“Службен гласник на Општина Велес”
бр17/08) се вршиследната измена:

Во глава IV. – „Извори на финаснирање
на програмата“ :

Во табеларниот дел приходи во точката 9
„Други средства во Републиката“ износот од
„3.000.000,оо“ денари се брише и се заменува со
„16.100.000,оо“ денари.

Во табеларниот дел приходи износот од
„127.000.000,оо“ денари се брише и се заменува
со „140.100.000,оо“ денари.

Во табеларниот дел расходи во
позицијата Ј Комунални дејности износот од
„95.350.000,оо“ денари се брише и се заменува
со „111.450.000,оо“ денари.

Во табеларниот дел расходи во
позицијата ЈГ0 „изградба на системи за
водоснабдување“ износот од „4.200.000,оо“
денари се брише и се заменува со „9.300.000,оо“
денари и после ставката 3 се додаваат нови
ставки 4 и 5 кој гласат:

„4.Реконструкција на системот за
водоснабдување на село Рашатани во износ од
2.600.000,оо денари.

5 . И з г р а д б а н а с и с т е м з а
водоснабдување на село Црквино во износ од
2.500.000,оо денари.“

Во Ј20 Одведување и прочистување на
отпадни води износот од „2.650.000,оо“ денари
се брише и се замнеува со „10.650.000,оо“
денари.

После точката 8 се додаваат нови точки 9
и 10 кој гласат:

„9. Изградба на краци од канализационен
систем во село Бузалково во износ од
3.000.000,оо денари.

10. Изградба на пречистителна станица
во село Иванковци во износ од 5.000.000,оо
денари.“

Во табеларниот дел „расходи“ износот од
„113.000.000,оо“ денари се брише и се заменува
со „126.100.000,оо“ денари

Во глава IV. –ВоделотРасходи :
Во табеларниот дел расходи во

позицијата: ФАО „Уредување на градежно
земјиште (капитални трошоци)“ во точка 1.

„Изработка на проектна документација
за инфраструктура“ износот: „2.000.000,оо“
денари се брише и се заменува со износ:
„1.900.000,оо“ денари.

Се додава нова точка: 2. „Изработка на
проектна документација за инфрастуктура во
населени места (Проект за улици во
с.Чолошево)“ со износ од „100.000,оо“ денари.

2. Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник наОпштинаВелес”.

Број 07-895/10

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Заклучокот за донесување
на Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на образованието за 2009 година, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржанана 17.02.2009 година.

Број 08-945/10

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

П Р О Г Р А М А
за изменување и дополнување на
Програмата за уредување градежно

земјиште и заштита на животната средина на
просторот на Општина Велес за 2009 година

26.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот за донесување
на Програма за изменување и дополнување
на Програмата за активностите на Општина

Велес во областа на образованието
за 2009 година

18.02.2009 година
Велес

20.02.2009 година
Велес
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06),

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 година, донесе

1. Советот на Општина Велес донесе
Програма за измена и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на образованието за 2009 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник наОпштинаВелес“.

Број 07-895/11
18.02.2009 година
В е л е с

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06),

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 годинадонесе

Во Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на образованието за
2009 година во табеларниот дел „II Поддршка на
образованието – реден бр. 1. ИНВЕСТИЦИИ“ се
вршат следните измениидополнувања:

- Во позиција под ред. бр. 1 „Изградба,
реконструкција и санирање на училишни објекти,
санитарни јазли, кровни конструкции и
топловодни системи во основни и средни
училишта“ во колоната „Предвидени средства –
Општина Велес“ износот „3.000.000“ се заменува
со „2.800.000“ и во колоната „вкупно“ износот
„3.000.000“ се заменува со „2.800.000“.

- После позицијата под ред. бр. 1
„Изградба, реконструкција и санирање на
училишни објекти, санитарни јазли, кровни
конструкциии топловодни системиво основни и

средни училишта“ се додава нова позиција „ 1а “
која гласи: „ Набавка на опрема за потребите на
основните и средните училишта“, во колоната
„Предвидени средства – Општина Велес“ се
внесува износ „200.000“ и во колоната „вкупно“ се
внесува износ „200.000“.

Во табеларниот дел „ III ТРАНСФЕР НА
СРЕДСТВА “ се вршат следните измени и
дополнувања:

- Во позиција под реден број 1 „ Блок
дотација – основно образование“ во колона
„Предвидени средства–Министерство за
образование и наука“ износот „184.695.000“ се
заменува со износот „180.452.000“ и во колона
„Вкупно“ износот „184.695.000“ се заменува со
износот „180.452.000“.

- После позиција под ред. бр. 1 „ Блок
дотација–основно образование“ се додава нова
позиција „1а–Пренесен вишок од претходна
година–основно образование“, во колоната
„Предвидени средства–Министерство за
образование и наука“ се впишува износ „573.733“
и во колоната „вкупно“ се впишува износ
„573.733“.

- Во позиција под реден број 2 „ Блок
дотација–средно образование“ во колона
„Предвидени средства–Министерство за
образование и наука“ износот „96.417.000“ се
заменува со износот „107.799.000“ и во колона
„Вкупно“ износот „96.417.000“ се заменува со
износот „107.799.000“.

- После позиција под ред. бр. 2 „ Блок
дотација–средно образование“ се додава нова
позиција „2а–Пренесен вишок од претходна
година–средно образование“ во колоната
„Предвидени средства–Министерство за
образование и наука“ се впишува износ
„1.607.996“ и во колоната „вкупно“ се впишува
износ „1.607.996.

- Во позицијата „вкупно“ на глава III
ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА “ се вршат следните
и з м е н и : В о к ол о н а т а „ П р ед в и д е н и
средства–Министерство за образование и наука“
износот „281.112.000“ се заменува со
„290.432.729“, а во колоната „Вкупно“ износот
„317.332.600 “ се заменува со „326.653.329“.

- Во позицијата „СЕ ВКУПНО“ во
колоната „Предвидени средства–Министерство
за образование и наука“ износот „281.112.000“ се
заменува со „290.432.729“, а во колоната
„Вкупно“ износот „331.422.600“ се заменува со
„340.743.329“.

Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник наОпштинаВелес“.

Број 07-895/11
18.02.2009 година
Веле с ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.

З А К Л У Ч О К
за донесување Програма за измена и

дополнување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа

на образованието за 2009 година

ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на

Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на образованието

за 2009 година

Член 1

Член 2
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27

З А К Л У Ч О К
за објавување на Решение за разрешување и

именување член на Управен одбор на
ЈКП „Дервен“

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување на член

на Управниот одбор на ЈКП „Дервен“ Велес

28.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Решение за именување на
претседател и членови на Комисијата за
вршење отпис и расходување на основни
средства и ситен инвентар сопственост на

Општина Велес

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на претседател и членови на
Комисија за вршење отпис и расходување
на основни средства и ситен инвентар

сопственост на Општина Велес

.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од

Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Решението за разрешување
и именување член на Управен одбор на ЈКП
„Дервен“, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 17.02.2009
година.

Број 08-945/11

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник наРМ“
бр.38/96,06/02, 40/03 и 49/06), член 36, став 1,
точка 5 од Законот за локалната сaмоуправа
(„Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 45 од
Статотот на Општина Велес („Службен гласник
наОпштинаВелес" бр.12/06)

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 година, донесе

1.Од должноста член наУправниот одбор
на ЈКП „Дервен“ Велес се разрешува:

Бојанка Мирова – дипломиран правник.
2. За член на Управниот одбор на ЈКП

„Дервен“ Велес се именува:
Бобан Коруновски – студент.
3. Ова Решение влегува во сила со денот

на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник наОпштинаВелес“.

Број 07-895/12
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес,

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Решението за именување на
претседател и членови на Комисија за вршење
отпис и расходување на основни средства и
ситен инвентар сопственост на Општина Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржанана 17.02.2009 година.

Број 08-945/12

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ” бр. 5/02), член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес”
бр.12/06),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 17.02.2009 година, донесе

1.За претседател на Комисијата за
вршење отпис и расходување на основни
средства и ситен инвентар сопственост на
ОпштинаВелес се именува:

-Јовче Митковски вработен во Општина
Велес.

2. За членови на Комисијата за вршење
отпис на основни средства и ситен инвентар
сопственост наОпштинаВелес се именуваат:

-ДушанКрстевски и
-Александар Костовски вработени во

ОпштинаВелес,
-ВалентинаДелиманчеваАндреевска и
-МаринаМијајлевска членови наСоветот

наОпштинаВелес.

20.02.2009 година
Велес

20.02.2009 година
Велес
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3. Комисијата ќе изврши увид во
фактичката состојба на основните средства и
ситниот инвентар кои се предлог за отпишување
и расходување, согласно предлогот на
Пописната комисија.

4. Комисијата ќе утврди како да се
постапи понатаму со предметните основни
средства и ситен инвентар (да се отуѓат по пат на
продажбаили се уништат и исфрлат во отпад).

5. За својата работа Комисијата е должна
да состави записник и истиот да го достави до
Градоначалникот наОпштинаВелес.

6. Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник наОпштинаВелес”.

Број 07-895/13
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес,

Славчо Чадиев с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Се објавува Заклучокот за разгледување
на Информацијата за работата на Полициската
станица Велес за периодот јули-декември 2008
година, штоСоветот наОпштинаВелес го донесе
на седницата одржанана 17.02.2009 година.

Број 08-945/13

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
наОпштинаВелес“ бр.12/06),

Советот на Општина Велес на седницата
одржанана 17.02.2009 година, донесе

1. Советот на Општина Велес ја разгледа
Информацијата за работата на полициската
станица Велес за периодот јули-декември 2008
година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник наОпштинаВелес“.

Број 07-895/14
18.02.2009 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,

Славчо Чадиев с.р.

29.

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот за

разгледување на Информација за работата
на Полициската станица Велес за периодот

јули-декември 2008 година

З А К Л У Ч О К
за разгледување на Информација за

работата на полициската станица Велес за
периодот јули-декември 2008 година

20.02.2009 година
Велес
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З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучокот за усвојување на
Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина
Велес запрви, втори, третиичетврти квартал за 2008 година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за
извршување на Буџетот на Општина Велес за први, втори,
третиичетврти квартал за 2008 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Статутарна одлука за
изменувањеидополнувањенаСтатутотнаОпштинаВелес

СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот
наОпштинаВелес

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за изменување и
дополнување на Деловникот на Советот на Општина Велес

О Д Л У К А за измена и дополнување на Деловникот на
Советот на Општина Велес

З А К Л У Ч О Кза објавување на Заклучок за не донесување
на Одлуката за постапување со комуналниот и другите
видови не опасен отпад на територијата на Општина Велес

З А К Л У Ч О К за не донесување на Одлука за постапување
со комуналниот и другите видови неопасен отпад на
територијата на Општина Велес

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за давање на
стопанисување на недвижен имот-водовод во с.Караслари

О Д Л У К А за давање на стопанисување на недвижен имот-
водовод во с.Караслари

З А К Л У Ч О Кза објавување на Одлука за давање
согласност за поставување на оптички кабел

О Д Л У К А за давање согласност за поставување на
оптички кабел

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за давање намена на објекти

О Д Л У К А за изменување и дополнување на Одлуката за
давање намена на објекти

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за отпис и
расходување на основни средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Велес

О Д Л У К А за отпис и расходување на основни средства и
ситен инвентар сопственост на Општина Велес

22

22

23

24

24

25

26

26

17

18

19

20

21

22

23

24

Br na akt Stranica

2 февруари 9 . стр.0 3 32200 Slu`ben glasnik na Op{tina Veles__ Br



З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучокот за донесување
Програма за изменување и дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјиште и заштита на животната
срединанапросторотнаОпштинаВелес за 2009 година

З А К Л У Ч О К за донесување Програма за измена и
дополнување на Програмата за уредување на градежно
замјиште и заштита на животната средина на просторот на
ОпштинаВелес за 2009 година

П Р О Г Р АМА за изменување и дополнување на Програмата
за уредување градежно земјиште и заштита на животната
срединанапросторотнаОпштинаВелес за 2009 година

З А К Л УЧО К за објавување на Заклучокот за донесување на
Програма за изменување и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа на
образованието за 2009 година

З А К Л У Ч О К за донесување Програма за измена и
дополнување на Програмата за активностите на Општина
Велесвообластанаобразованието за 2009 година

ПРОГРАМА за изменување и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа на
образованието за 2009 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за разрешување и
именувањечленнаУправенодборнаЈКП„Дервен“

Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на член на
УправниотодборнаЈКП„Дервен“Велес

З А К Л У Ч О Кза објавување на Решение за именување на
претседател и членови на Комисијата за вршење отпис и
расходување на основни средства и ситен инвентар
сопственостнаОпштинаВелес

Р Е Ш Е Н И Е за именување на претседател и членови на
Комисија за вршење отпис и расходување на основни
средстваиситенинвентарсопственостнаОпштинаВелес

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучокот за разгледување
на Информација за работата на Полициската станица Велес
запериодот јули-декември2008 година

З А К Л У Ч О К за разгледување на Информација за работата
на полициската станица Велес за периодот јули-декември
2008 година
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Izdava~ Op{tina Veles, telefon 232-406,

Buxet na Op{tina Veles
Smetka: 100000000063095 Narodna banka na RM
Smetka na buxetski korisnik: 711014100963010

Prihodna {ifra i programa 725939 - 00

: 232-966,


